
Protokół Nr 11/13 

z posiedzenia Komisji Budżetu 

odbytego w dniu 21 listopada 2013 r. 

 

Kolejne w tym roku posiedzenie Komisji Budżetu otworzył Pan Sebastian Rychlik – 

Przewodniczący tejże komisji, który na wstępie powitał zebranych. W dalszej kolejności 

stwierdził kworum niezbędne do obradowania i przedstawił zaplanowany porządek obrad, 

który przedstawia się następująco: 

 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie wysokości podatków lokalnych 

na 2014 r. 

2. Zapoznanie się z założeniami projektu budżetu gminy na 2014 r. 

3. Sprawy bieżące i różne 

 

Do przedstawionego porządku obrad członkowie komisji nie zgłosili żadnych 

uwag i został przyjęty jednogłośnie. 

Następnie Przewodniczący Komisji przystąpił do zatwierdzenia protokółu 

z poprzedniego posiedzenia. Dodał, że protokół był w Urzędzie Gminy wyłożony do wglądu, 

poza tym wyjaśnił, iż jest możliwość zapoznania się z jego treścią w dniu dzisiejszym. 

Do przedstawionego protokołu z poprzedniego posiedzenia nie wnoszono uwag 

i został on przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 1 

W temacie przyszłorocznych podatków głos zabrała Pani Dorota Słowińska – Skarbnik 

Gminy. Oznajmiła, że we wszystkich projektach uchwał podatkowych na rok 2014 stawki 

podatkowe nie uległy zmianie w stosunku do roku 2013. W toku dalszej wypowiedzi Pani 

Skarbnik przystąpiła do omówienia projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2013 r. 

W nawiązaniu do powyższego radni nie zgłaszali żadnych uwag. 

 

Ad. 2 

Również ten punkt obrad wyjaśniła Pani Słowińska przedstawiając założenia do projektu 

budżetu gminy na 2014 r. Oznajmiła, że kwota dochodów na 2014 r. będzie się kształtowała 

w wysokości 20 690 202,00 zł i będą się one dzieliły na dochody bieżące i majątkowe. 

Natomiast wydatki zostały ustalone na kwotę 20 857 202,00 zł i również dzielą się na wydatki 

bieżące i majątkowe. W kwestii zadłużenia, Pani Słowińska oznajmiła, że w 2014 r. łączna 

spłata kredytów długoterminowych wyniesie 630 000,00 zł, a stan zadłużenia z tytułu 

kredytów i pożyczek na dzień 01.01.2014 r. wyniesie 7 656 815,29 zł. W toku dalszej 

wypowiedzi Pani Skarbnik przedstawiła szczegółowy plan wydatków budżetowych na 

przyszły rok oraz plan dochodu budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych i wydatków na rok 2014. 

Ponadto na prośbę radnych Pani Skarbnik przedstawiła plan nakładów na inwestycje 

w 2014 r. oraz wyodrębnienie środków budżetowych przeznaczonych do realizacji funduszu 

sołeckiego. 

W związku z wyczerpaniem tematyki zaplanowanej do realizacji na tym posiedzeniu, Pan 

Sebastian Rychlik- Przewodniczący komisji podziękował za udział w spotkaniu i zakończył 

obrady. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: 

Emilia Konieczna      Przewodniczący Komisji Budżetu 

           Sebastian Rychlik 
 


